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Toelichting op de planning nacalculatie kwaliteitsbudget 2020 

• 15 februari: uitvraag zorgaanbieders met gemotiveerde afwijking (GA) Verzuim en/of PNIL. Het gaat om de verzuim cijfers 2019 (jaarverslag) en 
2020 (voorlopig) en de definitieve PNIL cijfers 2019 en 2020. Deze uitvraag wordt alleen verstuurd naar zorgaanbieders met GA Verzuim en PNIL 
2019/2020 met het verzoek om uiterlijk 27 maart de cijfers aan te leveren.  

• 1 april: zorgaanbieder vult Vektis met de realisatie van personeel en overige investeringen over heel 2020 conform KB2020 beleid. In deel II van het 
Aangepaste Toelichting begrotingsmodel KB 2020 staat hoe de kosten voor Covid-19 meegenomen kunnen worden in de verantwoording 
kwaliteitsbudget 2020.. 

• 1 april: zorgkantoor heeft de omzetderving beoordeeld en de omzetderving VPH vastgesteld (beiden zonder accountantsverklaring). Dit wordt 
gedaan binnen het reguliere nacalculatie proces.  

• 15 april: zorgkantoor heeft de correctie cliëntenmix (o.b.v. Vektis cijfers, AW319 en omzetderving VPH) en de GA (Verzuim én PNIL) berekend. 
Zorgkantoor zet deze cijfers in Vektis, zodat de zorgaanbieders deze in Vektis zien. Daarnaast sturen zorgkantoren het overzicht nacalculatie KB2020 
op naar zorgaanbieders incl. toelichting op onderbouwing correctie cliëntenmix en de GA. Op basis van dit overzicht, is inzichtelijk of het 
toegekende kwaliteitsbudget toereikend is en of er eventuele overheveling naar de beleidsregel Covid-19 nodig is. 

• 1 mei: zorgaanbieder stuurt concept versie Rondrekenmodel naar zorgkantoor. Zorgkantoor heeft middels het overzicht nacalculatie KB2020 (op 15 
april) inzicht gegeven in de componenten van het kwaliteitsbudget 2020. De zorgaanbieder kan de cijfers van het overzicht nacalculatie KB2020 
gebruiken om het Rondrekenmodel te vullen. Dit om misverstanden tussen zorgkantoor en zorgaanbieder te voorkomen. Verwachting is dat 
hierdoor aanpassingen in het Rondrekenmodel minder zijn en dus ook het proces efficiënter verloopt. Bovendien scheelt het de zorgaanbieder 
kosten als in de concept versie Rondrekenmodel aanpassingen moeten worden gedaan i.p.v. in de gewaarmerkte versie.  

• 15 mei: aanlevering Rapport van feitelijke bevindingen incl. gewaarmerkt Rondrekenmodel door zorgaanbieder. Zorgaanbieder/accountant 
signaleert als eerste als Rondrekenmodel cijfers heel anders zijn dan de Vektis cijfers. Dus zorgaanbieder kan hierop actie ondernemen naar het 
zorgkantoor en/of meenemen in de toelichting van het Rondrekenmodel. 

• 27 mei: bevestiging zorgkantoor nacalculatie KB2020. Deze kan anders zijn dan 15 april vanwege informatie uit het Rondrekenmodel van 
zorgaanbieder of als na controle van de accountant blijkt dat er een sterk gewijzigde omzetderving VPH is. Beide situaties zijn ook al bekend bij de 
zorgaanbieder. 

• 1 juni: zorgaanbieder dient het nacalculatie focmulier2020 in via het NZa portaal. Dit is incl. definitieve overheveling naar extra kosten Covid-19 bij 
overrealisatie KB2020. 

• 1 juli: tweezijdig indienen nacalculatieformulier 2020 in NZa portaal.  

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/downloads

